شرايط و تعرفه های واگذاری كارت شناسايي و كارت پاركينگ

-

تعداد كارتهاي شناسائي و پاركينگ براساس متراژ غرفه تعيين و تحويل داده ميشود
محل پاركينگ اتومبيلها براساس كارتهاي پاركينگ صادره از سوي شركت سهامي نمايشگاه ها معين ميگردد .
كارت هاي پاركينگ صادره جهت استفاده در روزهاي برگزاري نمايشگاه صادر و توقف در پاركينگ تعيين شده ميباشد .
كارت هاي پاركينگ صادره جهت شركت كنندگان صرفاً براي استفاده يك خودرو ميباشد و درج شماره خودرو مورد نظر بر روي آن الزامي
است .
در ايام آماده سازي سالن ها ،روزهاي برگزاري و ايام جمع آوري و خروج كالا  ،ورود و تردد خودروي سواري و هرگونه وسيله نقليه در
محوطه نمايشگاه اكيدأ ممنوع ميباشد و حمل وسائل بايد توسط خودروهاي حمل بار انجام گيرد و پس از تخليه بار يا بارگيري نسبت به
خروج سريع خودرو به بيرون از محوطه نمايشگ اه اقدام گردد؛ در غير اين صورت خودرو با ليفتراكت به خارج از محوطه نمايشگاه منتقل
ميشود .
با توجه به عكس دار بودن كارت هاي شناسائي ،جهت صدور كارت شناسائي حداكثر يكهفته قبل از برگزاري نمايشگاه صادر خواهد شد
وبراي هر نفر يك قطعه عكس در ابعاد  3*4اسكن شده با درج نام ،نام خانوادگي و نام شركت  ،به صورت فايل  JPGو زيپ شده به آدرس
ايميل  misagh.farivaran@gmail.comارسال گردد .
با توجه به مقررات و دستورالعمل شركت سهامي نمايشگاهها ،استفاده از كارت شناسائي در طي برگزاري نمايشگاه الزامي است و قابل
واگذاري به غير نميباشد .

-

ارسال كپي پاسپورت جهت صدور كارت شناسائي برای مهمانان خارجي به ستاد برگزاری الزامي است .

-

-

-
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